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INTRODUÇÃO: 

Afinar um instrumento tradicionalmente 
negro, porém não convencional na cultura 
ocidental branca não é algo direto e nem 
óbvio. O Berimbau, instrumento que 
representa a Capoeira, símbolo de 
resistência negra, é um instrumento de uma 
corda só, ele não possui tarracha de 
afinação, tendo uma maneira bastante 
rudimentar para se alcançar uma nota 
específica.  Culturalmente, na Capoeira, esse 
instrumento não é feito para alcançar notas 
específicas, no entanto, assim como outros 
elementos da Capoeira, tem se destacado 
em outros setores da cultura, se 
reinventando e criando novos públicos, esse 
instrumento também tem se destacado na 
música, fora da Capoeira, encontrando 
outras condições, desafios e objetivos.  

Baseado na necessidade de entender melhor 
sobre a afinação desse instrumento, para 
que ele possa acessar espaços diversos, 
esse projeto está em sua segunda edição, 
entrevistando os especialistas detentores 
desse saber: os capoeiristas luthiers de 
berimbau que aprenderam e guardam esses 
saberes em meio à oralidade. A afinação do 
instrumento berimbau tem sido um tema 
efervescente em meio ao Universo da 
Capoeira e seus praticantes, muitos tem 
buscado os caminhos reversos para resgatar 
esse e outros saberes que assim como a 
afinação do berimbau acabaram ficando pelo 
caminho. Existem diversas formas de  pensar 
a afinação pelos capoeiristas, e inclusive 
negá-la, junto aos valores e saberes 

ocidentais que simbolizam a sua colonização 
e sua morte. 

Este trabalho catalogou algumas formas de 
pensar a afinação de acordo com músicos-
capoeira e luthiers de berimbau selecionados 
para essa pesquisa. Os mestres foram 
entrevistados, tiveram seus berimbaus 
medidos com um afinador, as entrevistas 
foram transcritas e os dados foram 
analisados e comparados entre si.  

 

METODOLOGIA: 

Foram organizadas perguntas referentes à 
conceitos de afinação como por exemplo: o 
que é um berimbau bem afinado para você? 
Ou: o que você faz para ajustar o berimbau 
até alcançar a afinação desejada? Ou: Quais 
suas referências e quem te ensinou? 

As respostas analisadas faziam muito sentido 
pois tinham uma relação entre elas, que tem 
a ver com como cada um enxerga o seu 
fazer musical, e também as técnicas 
adotadas por cada um para entender a 
musicalidade da Capoeira.  

Para uma medição mais técnica utizamos a 
medição dos instrumentos ,quando, já 
afinados pelos entrevistados, apenas 1 dos 
entrevistados  sabia em que notas se 
afinavam seus berimbaus (apesar da 
linguagem das notas musicais ocidental não 
ser utilizadas na maneira de pensar e afinar 
os instrumentos na Capoeira). No primeiro 
ciclo de entrevistas, entre os participantes, 
obtivemos um resultado unânime em relação 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

à nota que toca o berimbau mais grave: O 
Gunga, que dá a tônica. 

Após coletar as entrevistas e analisa-las, 
foram realizados laboratórios para tentar 
alcançar as afinações catalogadas em 
campo, tentando entender,e,  com as 
informações coletadas em campo, tentar 
encontrar um caminho para reproduzir o que 
foi captado em campo. 

Registro da visita a Mestre Boca Rica - SA 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Com a pesquisa gostaríamos de observar se 
realmente existia algum tipo de padrão na 
afinação da Capoeira Angola, ou não; 
também era esperado observar as técnicas 
de afinação para esse instrumento bastante 
orgânico (pois rudimentar, seria uma forma 
muito rude de se referir a um instrumento tão 
sensível).  

Até o final deste ciclo de pesquisa, foram 
entrevistadas 8 pessoas, Mestres, 
Contramestres, cantadores, luthiers de 
berimbau, e pessoas que representam 
linhagens importantes na história da 
musicalidade da Capoeira, como a Casa do 
Mestre Ananias que é uma das maiores 
referências de musicalidade para muitos 
capoeiristas interessados na musicalidade, e 
para a maioria dos entrevistados: Mestre 
Topete (Escola Resistência) ; Mestre Dinho 
(Orquestra de Berimbaus do Morro do 
Querosene); Rafael de Lemba (aluno de 
Mestre Ananias e Cantador de Capoeira); 
Trenel James (Luthier de Berimbau); 
Contramestre Toicinho (Luthier de Berimbau 

e Capoeirista); Contramestre Minhoca ( 
discípulo de Mestre Ananias, responsável 
pela Casa de Mestre Ananias em São Paulo); 
Mestra Alicione (Grupo Candeia – Belo 
Horizonte) e Mestre Boca Rica (Renomado 
cantador da Capoeira – Salvador). 

Ao coletar as informações em campo, 
surgiram muitas polêmicas, muitos 
questionamentos quanto à própria pesquisa: 
qual seria a utilidade dessa pesquisa para a 
Capoeira? Seria perigoso inserir uma nova 
linguagem que talvez possa destituir a 
posição de Mestres como detentores desse 
conhecimento? Essas perguntas não têm 
respostas científicas, mas serão respondidas 
no decorrer de como as coisas acontecerem, 
no entanto, na Capoeira, existe uma 
preocupação em valorizar a trajetória das 
pessoas, muito mais do que quanto elas 
sabem, e, como Contramestre Minhoca falou, 
talvez, divulgar um resultado, uma nota em 
que o berimbau toca,  pode ser uma 
simplificação absurda do que é ser Capoeira, 
tocar e carregar o berimbau e, assim, sua 
história complexa que reflete a história social 
do povo negro que foi escravizado e 
perseguido no Brasil. 

Ao mesmo tempo em que nos encontros, a 
pesquisa foi questionada, também nos 
encontros, houveram momentos em que a 
curiosidade e o interesse em estudar e se 
aprofundar no tema apresentado e nessa 
forma de tentar entender o instrumento 
Berimbau eram mais fortes que as ressalvas 
com o aparelho estranho: o afinador. Houve 
momentos em que no início das medições o 
afinador foi um objeto incomodo, mas depois 
o entrevistado se interessava: mexia um 
pouco no instrumento, ajustava de outra 
forma e pedia para medir, ou armava e 
afinava um outro instrumento para conferir a 
informação... existia um momento de 
laboratório e experimentações muito 
interessante, tiveram até pessoas que 
pediram para colocar o afinador na garganta 
para medir o canto e foi muito divertido. 

Enfim, os dados coletados supreenderam  
bastante, pois houve um resultado unânime 
na região de São Paulo, talvez coincidência, 
talvez herança da influência do famoso 
Berimbau do Mestre Ananias, mas em São 
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Paulo, todos os entrevistados tocam o Gunga 
(berimbau mais grave) na nota Lá; na Casa 
do Mestre Ananias, que têm o trabalho que 
tem o trabalho focado, tradicionalmente, na 
musicalidade, na afinação do instrumento 
berimbau, eles estão em movimento (assim 
como a cultura se move), tentando 
experimentar afinar o berimbau Gunga em 
Sol, deslocando a afinação do trio de 
berimbaus da bateria de Capoeira Angola, 
mas, é algo que ainda está em estudos; 
atualmente, na roda, o gunga é “afinado” em 
Lá.  

Afinação Berimbau Gunga – Mestre Topete, CM 
Toicinho e CM Minhoca  – SP 

Em Belo Horizonte e Salvador, também 
aconteceu algo surpreendente, a afinação da 
Mestra Alcione e do Mestre Boca Rica são 
idênticas, o Gunga é afinado em Sol#, 
porém, ao contrário do que acontece em São 
Paulo que os outros berimbaus do trio (Médio 
e Viola )encontram algumas variações, o 
Médio e Viola desses dois mestres têm a 
afinação idêntica. 

Afinação Berimbau Gunga – Mestra Alcione – BH, 
Mestre BOCA Rica - SA 

 

CONCLUSÃO: 

Foi constatado que existe sim uma 
metodologia de afinação na Capoeira, e 
também que existe aqueles que não afinam o 
instrumento e não vêm necessidade da 
utilização desses termos para que aconteça 
a Capoeira.  No entanto, aqueles 
interessados na musicalidade, acabam 
encontrando essas referências como Mestre 
Ananias que sempre falou sobre a afinação 
do instrumento. 

No entanto, ao longo do processo a questão 
da afinação do berimbau dentro da Capoeira 
Angola, adquiriu mais questionamentos: “ se 
as diversas escolas de capoeira/ pessoas 
entrevistadas tocam na mesma nota porque 
cada um canta num tom? Canta numa 
tessitura? Homens e mulheres dividem o 
canto com uma mesma tônica, o que rege a 
harmonia desse canto?  

Além dessas questões: Como o berimbau 
Gunga afina com o médio, e com a viola? 
Dentro dessa afinação, cada escola tem um 
arranjo rítmico para o trio de berimbaus, 
quais notas coincidem (são tocadas 
simultaneamente) com quais? As casas que 
têm afinações iguais, tocam o mesmo toque 
nos três instrumentos? Geram a mesma 
harmonia no casamento entre as notas?  



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

A exemplo, a casa do Mestre Topete, afina o 
Gunga em Lá, e o médio em Dó, sendo 
assim, quando o Gunga toca Lá, o médio 
toca Dó, e no segundo tempo, quando o 
Gunga toca Si bemol , o Médio toca Si 
natural, e existe um choque no segundo 
tempo. Já na Casa do Mestre Ananias, o 
Gunga está em Lá, e o Médio em Si, no 
primeiro tempo, o Gunga e o Médio 
produzem uma dissonância, no entanto, no 
segundo tempo ambos tocam a nota Si 
bemol, gerando uma consonância no 
segundo tempo. Além disso, existem casas 
que tocam na viola um ritmo em que 
coincidem x notas, e em outras casas em 
que esse toque da viola é invertido, 
coincidindo y notas. Fora a organização da 
afinação e toques dos berimbaus dentro da 
bateria; há ainda, a forma como as melodias 
são construídas em cima dessa diversidade 
de possíveis harmonizações para esse canto. 

Esse projeto até aqui, teve o objetivo de 
catalogar e comparar, os resultados 
coletados. Essa pesquisa esta buscando 
financiamento para um terceiro ciclo de 
pesquisa em que irá analisar harmônica, 
melódica  e ritmicamente os dados já 
coletados em campo para apreender de uma 
forma mais abrangente as variações dentro 
desse padrão. E entender se existem uma 
forma empírica de aplicar os conceitos da 
teoria musical ocidental, ou se não, a 
Capoeira adota uma outra lógica, por 
exemplo utilizando o choque de semitom 
como uma estética. Será que esse choque 
entre as notas, gera uma nota resultante? 
Expande o campo de abrangência das 
notas? Modifica a nota, existe uma soma ou 
elas se anulam?  

A continuidade dessa pesquisa pode estar 
em catalogar mais formas de afinação, em 
diversos territórios nacionais e internacionais, 
e também em outras modalidades de 
Capoeira como a Capoeira Regional. Além 
de seguir aumentando a rede de abrangência 
de pesquisa, observando melhor quais são 
os padrões e etc. Analisar com mais 
profundidade os dados coletados tanto 
musicalmente, quanto entendendo o 
comportamento das ondas sonoras diante de 

estruturas de afinação que não têm uma 
lógica “aceitável” dentro da teoria musical. 
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